
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO

Orçamento Público

Julgue os itens abaixo com relação a Orçamento Público.

01. O Orçamento como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o Estado deve realizar 
em um exercício é um instrumento da moderna administração pública. Sendo assim, o estudo do 
Orçamento pode ser considerado do ponto de vista objetivo ou subjetivo.

02.  A Lei  de Diretrizes  Orçamentárias  compreende as metas  e  prioridades da administração, 
incluindo as despesas correntes para o exercício financeiro subsequente e terá como objetivos 
fundamentais orientar a elaboração da lei orçamentária anual, bem como sua execução; dispor 
sobre as alterações na legislação tributária; e estabelecer a política de aplicação das agências 
oficiais de fomento.

03.  Nos termos do artigo 195 da Constituição Federal, a seguridade social será financiada por 
toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos Municípios e das seguintes contribuições 
sociais: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada; do trabalhador e dos demais 
segurados da previdência social; sobre a receita de concursos de prognósticos; e do importador.

04. São  considerados  créditos  adicionais,  as  autorizações  de  despesa  não  computadas  ou 
insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento.

05. Segundo  a  Lei  Complementar  101,  podemos  definir  operação  de  crédito  o  compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços,  arrendamento  mercantil  e  outras  operações  assemelhadas,  inclusive  com o  uso  de 
derivativos financeiros.

06. Segundo  a  Lei  Complementar  101,  se  a  dívida  consolidada  de  um  ente  da  Federação 
ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o 
término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro.

07.  Segundo a  Lei  Complementar  101,  podemos  definir  operação  de  crédito  o  compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição 
financeira de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços,  arrendamento  mercantil  e  outras  operações  assemelhadas,  inclusive  com o  uso  de 
derivativos financeiros.

08. O Congresso Nacional verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização 
de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, 
direta ou indiretamente.

09.  A dívida pública mobiliária é representada por títulos emitidos pela União,  inclusive os do 
Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

10. Não  havendo  arrecadação  prevista,  parte  das  despesas  programadas  não  poderão  ser 
executadas.



GABARITO

01. C
Comentários: No aspecto objetivo, o Orçamento designa o ramo das Ciências das Finanças que 
estuda a Lei do Orçamento e o conjunto de normas que se refere à sua preparação, sanção 
legislativa,  execução  e  controle,  ou  seja,  considera  a  fase  jurídica  de  todas  as  etapas  do 
orçamento (preventiva, executiva e crítica).

No aspecto subjetivo constitui a faculdade adquirida pelo povo de aprovar a priori, por seus 
representantes legitimamente eleitos, os gastos que o Estado realizará durante o exercício.

02. C
Comentários:  A LDO  compreende  as  metas  e  prioridades  da  administração,  incluindo  as 
despesas de capital e não as correntes.

03. C
Comentários:  A Constituição  Federal  estabelece,  ainda,  que  a  proposta  de  orçamento  de 
seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência 
social  e  assistência  social,  tendo  em  vista  as  metas  e  prioridades  estabelecidas  na  LDO, 
assegurada a cada área a gestão de seus recursos.

04. C
Comentários: Os créditos adicionais são aqueles classificáveis em suplementares, especiais e 
extraordinários.

05. C
Comentários: Mútuo, aqui, representa empréstimos.

06. C
Comentários: A dívida consolidada representa o montante das obrigações financeiras.

07. C
Comentários: Mútuo, aqui, representa empréstimos.

08. E
Comentários: A competência, aqui, é do Ministério da Fazenda e não do Congresso Nacional.

09. C
Comentários: Por definição, existem dois mecanismos fundamentais utilizados para a cobertura 
do deficit público: os recursos próprios, que provém das receitas de impostos e transferências e os 
recursos de terceiros, o que significa endividar-se.

10. C
Comentários:  Esta  conclusão  decorre  do  Resultado  Primário  (diferença  entre  Receita  não 
Financeira e Despesa não Financeira).


